
Příloha  
 

Hlavní změny podmínek Pravidel spuštěných ve 2. kole příjmu žádostí 
 
 

Novinky společné pro všechny operace 
 

 žadatel bude předkládat Žádost o dotaci a povinné a nepovinné přílohy 
prostřednictvím Portálu farmáře 

 lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace (v případě 
operace 6.1.1 od data převedení 1. splátky dotace) na účet příjemce dotace, nikoliv 
od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace jako doposud 

 nově nebude možné projekty realizovat formou leasingu nebo věcného plnění 

 dokumentaci spojenou se stavebním řízením (stavební povolení, ohlášení atp.) je 
nutné doložit již po podání Žádosti (netýká se operace 16.2.1), příslušné opatření 
stavebního úřadu musí být platné a pravomocné nejpozději ke dni podání Žádosti o 
dotaci 
 

 
1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce  

 

 žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií obdržet stanovený minimální 
počet bodů 

 subjekty zajišťující předávání znalostí musí být akreditovány Ministerstvem 
zemědělství nebo disponovat pověřením k pořádání kurzů ze zákona od Ministerstva 
zemědělství 

 výše dotace činí 85 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 v případě, že je konečným beneficientem podpory nezemědělský, nepotravinářský 
a nelesní mikro, malý nebo střední podnik, lze projekt realizovat na území České 
republiky vyjma měst Praha, Brno, Liberec, Ostrava, Plzeň 

 žadatel informuje o akci/akcích na internetových stránkách www.eagri.cz/prv 
prostřednictvím Portálu farmáře min. 14 dní před konáním akce 

 projekt neobdržel 0 bodů za preferenční kritérium: „Výdaje na hodinu vzdělávání 
účastníka“ 

 projekt může být složen z více vzdělávacích/informačních akcí, které se však musí 
uskutečnit v průběhu 24 měsíců od podpisu Dohody 

 každá vzdělávací/informační akce se může vztahovat pouze k jedné prioritní oblasti 
 
 
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 
 

 žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií obdržet stanovený minimální 
počet bodů 

 žadatel bude moci v dané operaci nebo záměru a daném kole příjmu žádostí podat 
pouze jednu Žádost o dotaci 

 žadatelem je mladý začínající zemědělec, který je ke dni podání Žádosti o dotaci 
ve věku 18-40 let; v případě fyzické osoby není evidována déle než 24 měsíců 
před podáním Žádosti o dotaci v Evidenci zemědělského podnikatele, v případě 
právnické osoby se jedná o fyzickou osobu, která plní jako jediná funkci 
statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100 % nejdéle po dobu 
24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci 

 žadatel plní definici mikro nebo malého podniku 

 podpora je poskytována ve třech splátkách; výše první splátky činí 50 % dotace 
a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí 

http://www.eagri.cz/prv


dotace, druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena po uplynutí druhého roku 
realizace podnikatelského plánu, vyplacení třetí splátky ve výši 5 % dotace je 
podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu 

 podnikatelský plán žadatel realizuje min. po dobu 4 let od podpisu Dohody 
o poskytnutí dotace 

 žadatel ke dni podání Žádosti o dotaci splní minimální a maximální velikost 
podniku, která je dána dosažením minimální, resp. maximální, hodnoty 
standardní produkce; minimální hodnota standardní produkce musí být plněna 
po celou dobu realizace podnikatelského plánu; formulář pro stanovení minimální 
a maximální hodnoty standardní produkce je k dispozici na internetových stránkách 
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz 

 žadatel je povinen do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace vynaložit 
prostředky odpovídající výši celé částky dotace, tj. minimálně ve výši 45 tis. EUR, 
na výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu 

 pokud žadatel v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 realizuje 
výdaje na pořízení mobilních strojů sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, 
může jejich výše činit max. 45 % částky podpory 

 pokud žadatel v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 realizuje 
výdaje na pořízení nemovitostí, může jejich výše dosahovat max. 45 % částky 
podpory 

 v rámci preferenčního kritéria č. 6 „Investice nad rámec poskytnuté dotace“ může 
nově žadatel tyto investice realizovat v případě fyzické osoby již od data zápisu 
žadatele v Evidenci zemědělského podnikatele a v případě právnické osoby pak 
od data, kdy fyzická osoba plní definici žadatele/příjemce dotace právnické 
osoby 

 v případě preferenčního kritéria č. 7 „Převzetí zemědělského podniku 
od zemědělského podnikatele staršího 55 let“ se nemusí jednat pouze o převzetí 
celého podniku, ale o převzetí alespoň 25 % podílu zemědělské půdy a/nebo VDJ; 
převzetí je nově možné v období 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci, 
nebo ve lhůtě 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace 

 
 
6.4.1 Investice do nezemědělských činností 
 

 žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií obdržet stanovený minimální 
počet bodů 

 žadatel bude moci v dané operaci nebo záměru a daném kole příjmu žádostí podat 
pouze jednu Žádost o dotaci 

 v případě předložení projektu, kde výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesáhnou 
1 mil. Kč, žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví 

 efektivnost projektu bude posuzována na základě vypočtené doby návratnosti 
investice 

 operace má záměr a) Investice do nezemědělských činností – území České 

republiky kromě krajů Ústeckého a Moravskoslezského a záměr b) Investice do 

nezemědělských činností – území krajů Ústeckého a Moravskoslezského 

 projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst Hl. město 

Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava 

 dotace je poskytována jako přímá nenávratná dotace, a to ve výši způsobilých 

výdajů 25 % pro velké podniky, 35 % pro střední podniky, 45 % pro malé 

podniky 

 dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici tj. investici za účelem založení 

nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního 
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sortimentu provozovny nebo zásadní změny celkového výrobního postupu stávající 

provozovny 

 žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel, který vykazuje min. 30 % 

příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední 

účetně uzavřené období nebo ke dni podání Žádosti o dotaci chová minimálně 0,3 

VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese 

s minimální výměrou 3 ha 

 dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je 

vystaven inkasní příkaz nebo který je podnikem v obtížích 

 o dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou letech před podáním 

žádosti o dotaci ukončil stejnou nebo podobnou činnost (tj. činnost, která se řadí 

do stejné třídy a čtyřmístného číselného kódu v Klasifikaci ekonomických činností CZ 

NACE) v Evropském hospodářském prostoru nebo v době podání žádosti o dotaci 

zahájil konkrétní plány na to, že takovou činnost v dotyčné oblasti ukončí během 

dvou let od realizace projektu, který je předmětem dotace 

 

 
6.4.2 Podpora agroturistiky 
 

 žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií obdržet stanovený minimální 
počet bodů 

 žadatel bude moci v dané operaci nebo záměru a daném kole příjmu žádostí podat 
pouze jednu Žádost o dotaci 

 v případě předložení projektu, kde výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesáhnou 
1 mil. Kč, žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví 

 efektivnost projektu bude posuzována na základě vypočtené doby návratnosti 
investice 

 operace má záměr a) Investice do nezemědělských činností – území České 

republiky kromě krajů Ústeckého a Moravskoslezského a záměr b) Investice do 

nezemědělských činností – území krajů Ústeckého a Moravskoslezského 

 projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst Hl. město 

Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava 

 je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o malokapacitní ubytovací 

zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek 

 dotace je poskytována jako přímá nenávratná dotace, a to ve výši způsobilých 

výdajů 25 % pro velké podniky, 35 % pro střední podniky, 45 % pro malé 

podniky 

 dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici tj. investici za účelem založení 

nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo rozšíření sortimentu 

provozovny  

 žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel, který vykazuje min. 30 % 

příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední 

účetně uzavřené období nebo ke dni podání Žádosti o dotaci chová minimálně 0,3 

VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese 

s minimální výměrou 3 ha 

 dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je 

vystaven inkasní příkaz nebo který je podnikem v obtížích 



 o dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou letech před podáním 

žádosti o dotaci ukončil stejnou nebo podobnou činnost (tj. činnost, která se řadí 

do stejné třídy a čtyřmístného číselného kódu v Klasifikaci ekonomických činností CZ 

NACE) v Evropském hospodářském prostoru nebo v době podání žádosti o dotaci 

zahájil konkrétní plány na to, že takovou činnost v dotyčné oblasti ukončí během 

dvou let od realizace projektu, který je předmětem dotace 

 

 

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 
 

 operace má jeden záměr, a to Výstavba a modernizace zařízení na výrobu 

tvarovaných biopaliv (záměr na novou výstavbu bioplynových stanic nebude ve 

2. kole příjmu spuštěn) 

 žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií obdržet stanovený minimální 
počet bodů 

 žadatel bude moci v dané operaci nebo záměru a daném kole příjmu žádostí podat 
pouze jednu Žádost o dotaci 

 v případě předložení projektu, kde výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesáhnou 
1 mil. Kč, žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví 

 podporována bude nová výstavba nebo modernizace zařízení na výrobu 

tvarovaných biopaliv (dřevní nebo směsné pelety, nedřevní pelety, dřevní brikety) 

 podpora je poskytnuta pouze na počáteční investici tj. investici za účelem založení 

nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního 

sortimentu provozovny nebo zásadní změny celkového výrobního postupu stávající 

provozovny  

 projekt lze realizovat na území České republiky vyjma měst Praha, Brno, Liberec, 

Ostrava, Plzeň 

 dotace je poskytována jako přímá nenávratná dotace, a to ve výši způsobilých 

výdajů 25 % pro velké podniky, 35 % pro střední podniky, 45 % pro malé 

podniky. 

 žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru 

k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo ke dni podání Žádosti 

o dotaci chová minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 

nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha 

 projekt neobdrží 0 bodů za preferenční kritérium č. 1 Podíl výše výdajů, ze 

kterých je stanovena dotace, a celkového výkonu zařízení na výrobu tvarovaných 

biopaliv – nedřevní pelety nebo za preferenční kritérium č. 2 Podíl výše výdajů, ze 

kterých je stanovena dotace, a celkového výkonu zařízení na výrobu tvarovaných 

biopaliv - dřevní a směsné pelety nebo za preferenční kritérium č. 3 Podíl výše 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace a celkového výkonu zařízení na výrobu 

tvarovaných biopaliv - dřevní brikety  

 dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je 

vystaven inkasní příkaz nebo který je podnikem v obtížích 

 o dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou letech před podáním 

žádosti o dotaci ukončil stejnou nebo podobnou činnost (tj. činnost, která se řadí 

do stejné třídy a čtyřmístného číselného kódu v Klasifikaci ekonomických činností CZ 

NACE) v Evropském hospodářském prostoru nebo v době podání žádosti o dotaci 



zahájil konkrétní plány na to, že takovou činnost v dotyčné oblasti ukončí během 

dvou let od realizace projektu, který je předmětem dotace 

 
 

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 

 nově jsou podporovány retenční nádrže  

 jsou zavedeny oblasti s vyšší preferencí podpory, tzv. riziková povodí IV. řádu 
z pohledu možných přívalových srážek 

 
 
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 

 nově je podporována ochrana založených porostů při obnově 

 nově zavedena podpora lesních porostů poškozených suchem 
 
 
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 

 nově jsou zavedeny oblasti s vyšší preferencí podpory, tzv. riziková povodí IV. 
řádu z pohledu možných přívalových srážek 

 
 
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

 jedná se o zcela nové opatření 

 podpora je poskytována na hromadnou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin 
(oplocenek) 

 žadatel: všechny typy subjektů hospodařící v lesích mimo státní podniky (LČR, VLS) 

 míra podpory: 50 % 
 
 
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích  

 nově jsou v rámci tohoto opatření podporovány závory 
 
 
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 

 jedná se o zcela nové opatření 

 podpora je poskytována na rekonstrukci porostů náhradních dřevin v imisních 
oblastech typu A a B (snížení zakmenění za účelem podsadby, odstranění původního 
porostu za účelem obnovy, příprava ploch, umělá obnova, hnojení, ochrana 

 žadatel: všechny typy subjektů hospodařící v lesích 
 
 
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 
 

 žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií obdržet stanovený minimální 
počet bodů 

 žadatel bude moci v dané operaci nebo záměru a daném kole příjmu žádostí podat 
pouze jednu Žádost o dotaci 

 podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické 
vybavení dřevozpracujícího provozu 

 žadatelem mohou být nově také obce a právnické osoby založené nebo zřízené 
obcemi a dobrovolné svazky obcí 

 pro podporu je způsobilá provozovna s průměrným ročním pořezem do 10 000 m3 
včetně. 



 v případě stavebních prací a v případě nákupu nemovitosti jsou způsobilé pouze 
výdaje přímo související s pořízeným strojem, technologií či zařízením 

 
 
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské 
prvovýrobě 
 

 žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií obdržet stanovený minimální 
počet bodů 

 žadatel bude moci v dané operaci nebo záměru a daném kole příjmu žádostí podat 
pouze jednu Žádost o dotaci 

 žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví 

 nově může být spolupracující subjekt nahrazen dostatečně kvalifikovaným 
personálem s dostatečnými výrobními prostředky žadatele 

 novým typem žadatele/příjemce dotace je podnikatelský subjekt - skupina 
zemědělců - výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci, který má k vývoji vlastní 
kvalifikovaný personál a výrobní prostředky (bodově ohodnoceno v rámci 
preferenčních kritérií)   

 částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jeden projekt činí více než  
1 000 000 Kč a maximálně 100 000 000 Kč, přičemž je definován minimální poměr 
výdajů na spolupráci 

 spolupracující subjekt musí být vybrán před podáním Žádosti o dotaci, na výběr 
spolupracujícího subjektu není třeba realizovat výběrové řízení 

 nově musí žadatel výsledky projektu zveřejnit a zajistit jejich šíření 
 
 


